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Fredningsdeklaration

Underskrevne . -

•••
inugår herved på at nedennævnte arf'al af den-IfM~1
for nærmere anført.

I~(
mig tilhørende ejendom, matr. nr. 2Jt af

by, sogn, fredes som neden-

•
FredniJ1~ har følg~!lde o,mfanQ: • L_~' ~

f~ ~ ~e~J~ ~~ ~~
Arealerne må ikk~cbygges dier 11P'l'ltIi! tcs. Der mf\ ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrend(' genstande. J

Jeg forh('holder mig dog~: ~c.cf jVlt::u~k</~.A~~
d-il~c:I~ ~~~~.~~-
a:: k~~~ ;rd~ ~. ~ ~ ~ ~ ~'"r'--t'-~ rt,.4')~«d-·

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

211 M by, rr sogn.



4wt~~r. nl:-u41~fH"-~n-~fHltHtfitg~~rlom?-

Tinglysningcn sker lIllen udgift for mig.

(>[Ilalprellcn tilkommer fredningsnævnct for SkanderIJorg amt og menighedsrådet-for I~ sogn .

•

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.

V<d ~~"IOR~S t.il.J:pcllag-te It<5pi <ir lI\"lri~ra-

~QD ~e1ttl8 matp. 'fttI. -- mfl. by,
, l et.

AJff, .,_" '~ ~ k.-.A /aPtliU4 q ~~~ ~ t' Z-..d...6.-,,_.... ~sr""'.sa~ ~ o' I-Ior~en:J --, - - q-
Fredningsnævnet for Skanderborg amt. (4Q1'ft Q:lel. den ~~ 11S~.

•

< lt.--

'ndfart i d!gbo~cn for retskrndsnr· ~O '( __
. ti d- h'1rr'd~r den - Q ftf;.: .. 9~hTF~lIngo~ ,r.i ol ol v '" t'd _t~bem'erkes, at matr. nr.

. -f-' 12h er udgaaet af matr. og
lyst tli1.aøbeg: bd. -~ _- . -inddraget lInder 128
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FredningsdeItiara tion

sogn, fredes som neden-

L_~,J'~ :_ ~~ L..:,~
Underskrevne ,/T~7 -j /~.rp---

•••
indgår herved pa at netleFlIHlwnh> ar8',1 ~f den

.,,-- 1" -

~vr~ Il)', /""~

for nærmere anført. /

mig tilhørende ejendom, ~lutr. nr. 2 /:f

} h-e-y-:;.~' > ~~ ~
~- ~ r°,q~ --ze/ ~. ~~

~ .JU~ ~r. A:o..4"_ L__ ... /~~/-

~4<,?~ "> ~ ~,--.* ---f ~~---~

,. .r~~~
~gc;1i har følgende omfang:

Arcnlrrne må ikk{' heo' na I' e an mnges trans orma ors a I.....
telefon- eller . laster, skure, udsnlgsboder, vogne øn-

hedsforst ' ende genstande.

e forh•

matr, nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

-Z 7'~~' by, ~7 sogn.
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Tingly~nj"gen ~k('r uden udgift for mig.
l'atal('reltcn tilkommer fredningsnævnet for Skamler!Jorg amt og menighedsrådet

~~.for sogn.

z~·_ -,den /f>_~. /~.5:3
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Foranstående fredningsdeklaration godkendes .
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e
e
e

inug:lr herved pil at nedennævnte areal af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. /0 ~f-C...;~ , hy, a::;:"'~'A..a--s-.---'l- sogn, fredes som neden-
for nærmere anført. /

Arealet b[,sk~ives sålrdes:..u ~ Jt:;...u<- '~A-eJ7 ~ ~~
.h~ ottI'" ~~ - ~. /~ ~

;- /~~ ~ ................../(7 7 ""'77 'V /

--........r~.L/~ AU'~ .-.-.." /0 ~ /' /o v- --- ..~

~ ~.z- (' ~~) ~,:( r:- /0 ~

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes. Dl'r må ikke anbringes transformatorstationer,

telefon- eller telegrafmasler, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende skøn-

hedsforstyrende genstande.

Jeg f6fhe~l4er mig dog rei-#k-

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

malr. nr. / () -4- ~ by, r;;.:v....
7
·

e, ,.y - L-_-7- -r--/ ~4 -?~ fJ ~, Qr r - -~ -c... , / "-....c, ,7 / d -e ,,« ..... c.,:::>",M
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TinglysninAcn skcr uden lIllgift for mig.
Pt'Halercttcn tilkommer frNll1ingsnævnet for Skanderhorg amt og mcnighedsriitlet

~Mc-<7for sogn.

Foranstående fredningsdeklaration godkendes.
Ved Tinglysningen henvises til vl'ClIagte kopi af matrikuels-kort vef~18~t (lekh~

..J J m~ ~ h
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Fredningsdeklara tion
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~-/ ~
indgtlr lH'rvt'd p[l at Retlt'f1n~'1RIf'iP".1 af (I~mig tilhørenllc ejendom, malr. nr./L ~f..

C;;~)
for nærmere anført.

hy, sogn, fredes som neden-

j7 f-rr-- --?/ J' ~p--ft ~~

r~~~ ~/&.~~~?-

~~ >=:? ~ / ...u~

. • g:

nIerne må ikke bebygges eller h anlcs. Der må ikke anbrin~~atorsta .
tclefon- c ,le rafmasler, ure, udsnlgshoder, VOg~elSe eller li 1 'nde skøn-
hedsforstyrende genstan ,

Jeg forh~r mig dmlo...&:e·

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses paa min ejendom,

/ -/ -/)r - , by,
~ v //~7 sogn.
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Tinglysningcn ~ker Illlen udgift for mig.
Patalerellcn tilkommer fredningsnævnet for Skanderhorg amt og menighedsnldet
,-/ ,/V7for

e
e
e

sOl-(n.

li' ./9 >2I/~ /.l den

Foranstående fredningsdeklaration godkendes .
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'.JJ[~JNS BO BOGE VANG l
OCJOllNl::T VI:n KOI,DD;OV};J)
VE.JLI<:

KOPI til Naturfredningsregisteret.

I.ANDINSPEKTOH

_ONTOHTID 0·1( •. L0HDAG LUKKET
TLF. (03) 8~:.l~()(;. GIHO 7 l;) G:l
1'0STBOX 30S. 7100 VEJLI.~

/gd

j.nr. 725/70

I .' LO O o Cl

og sogn.

Jens Bo
Anmelder: Landinspektør

Vejle
Hatr.nr.

FREDNINGSDEKLARATION

U d t d . f t l ba T . b åln er egne e eJer a ma r.nr. 0-- ørr~ng y og sogn p ægger
herved ejendommen deklaration om fredning af de på vedhæftede rids
med grøn farve an~ivne arealer.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges. Der må ikke anbringes transforma-
torstationer, telefon- eller telegrafmaster, skure, udsalgs-
boder, vogne til beboelse eller lignende ~nhedsforstyrrende
genstande.

Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Vejle amt og menig-
hedsrådet for Tørring sogn.

Hed hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommensl' blad i tingbogen.

Som ejer af matr.nr.

en 1lJ11J
ba P;; lÆ 1~'ae!].

10-: .....••.•.••.•••....•. 1.· .
Tørring,

Foran~tående fredningsdeklaration tiltrædes af Tørring-Uldum
kOlTImunalbestyrel~e ~om ~~g:ningsmyn7J'hed.

Uldum, den 8. Junl 19/~ .

\1~~~k.Ii C;di: ~
\ ;I 'fUjYZ I'«(A Q~~
hitz Kjærltt Borgmesteb
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Afgøre"ls·er -- Reg. nr.: 02048.23

Dispensationer i perioden: 03-05-1984 - 18-03-1992



FR~DNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETIEN I HORSENS 3. AFD.

c 8700 HORSENSeF.(05) 621300 ~KUN FORMIDDAG)

2øyg JH
REGm ~SENS, DEN 3. maj 1984.

FA. NR. 215/1984.

·"•

Nævnets afgørelse kan efter naturfredningslovens §58 Indbringes for
Overfredningsnævnet (adr. Amahegade 13, 1256 København K) af bi a.
den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige
myndigheder.Tørring-Uldum kommune Klagefnsten er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den
pågældende klageberettigede.

En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af kiagefristen. Er klageTekniSk Forval tning iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes medmindre den opretholdes af
Overfredningsnævnet.

Det tilføjes, at nævnets tilladelse ikke fritager for at indhente fornøden7171 Uldum. tilladelse fra andre myndigheder, og at forpligtelser ifølge tinglyste

r..1.o.dtaget I ~...:.:' ~::tgsstyr'*s1""Ftse;;~~~~e~~~:f:e~~::iovens § 64 a bortfalder en tilladelse, der er
meddelt af fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet i henhold til

_ l. MAJ 1984 kap. VI eller §53, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladelsens
., meddelelse. Dette gælder også andre tilladelser samt dispensationer,

der er meddelt efter denne lov eller udstedt i henhold til loven, en
fredningskendelse eller en fredningsbestemmelse .•

~
Ang.

"" •"·t
fredningsdeklaration om beskyttelse af Tørring kirkes omgivelser.

Ved skr. af 5. marts 1984 har De på vegne ejeren, Bjarne Jørgensen,
ansøgt om tilladelse til opferelse af en garagebygning på matr. nr. 2a

I;. Tørring by, Tørring, beliggende Viborgvej 2, Tørring.
I den tinglyste fredningsdeklaration er bl.a. anført:

l:

" Fredningen bar følgende omfang:
Arealerne må ikke forinden der er forhandlet med fredningsnævnet bebygges.
Der al ikke anbringes transformatorstationer, telefon- eller telegra!-
master, skure, udsalgsboder, vogne til beboelse eller lignende)sk.nheds-

tt,forstyrrende genstande.
• Jeg forbeholder mig dog uanset foranstående min fulde ret til selv-
l tt stændig at disponere over arealet. Foranstående bestemmelse forstås
{ .således, at der alene er tillagt fredningsnævnet forhandlingsret.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration kan lyses på min ejendom, matr. nr.

2h Tørring bl, Tørring sogn.
Tinglysningen sker uden udgift for mig.
Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Skanderborg amt og

menighedsrådet Tørring sogn.
Sagen har væTet forelagt Ye~~e amtskommune, fredningsafd., der itt skrivelse af 16. marts 1984 har meddelt:

Miljøministeriet
~. nr. F. \'\).. 'l
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"Ejendommen ligger i byzone og omfattes af fredningsdeklaration

tt om beskyttelse af Tørring kirkes omgivelser.
Garagebyggeriet ses ikke at være i strid med fredningsbestemmelserne,

og i følge medsendte bygningstegninger synes bygningens udformning m.m.
ikke at give anledning til fredningsmæssige indvendingero

Efter omstændighederne er der formentlig ikke behov for, at frednings-
nævnet udDYtter den i følge deklarationen givne forhandlingsret."

Fredningsnævnet bar den 17. april 1984 afholdt møde med besigtigelse,
hvorunder konstateredes, at den påtænkte bebyggelse vil blive beliggende

I ',.

i en tæt tillukket have og delvis slæTmet af en høj hæk, samt et birke-
tr.æ, soa e~eren oplyste ville blive bevaret.

Fredningsnævnet kan eenstemmigt meddele, at man ikke har ind-
vendinger mod de~ ansøgte byggeri •

. ' Lis Nie1:a.n,
'~',-'.~':,.,supp~.,:,.;

~.. ... tI- - •. .

'. .:'. ~.. ....

..

•



FREDNINGSNÆVNET FOR
VEJLE AMTS NORDLIGE FREDNINGSKREDS
RETTEN I HORSENS 3. AFD.
8700 HORSENS

~LF. (05) 621300 (KUN FORMIDDAG)

HORSENS, DEN 18 • 3 • 19 9 2 •

FA. NR. 2 5 5 / 19 9 O •

Tørring-Uldum kommune,
Tjørnevej 6-10,
7171 Uldum.

Matr. nr. lo ba Tørring by, Tørring - fredningsdeklaration.

I en skrivelse hertil har Tørring-Uldum kommune anmodet frednings-
nævnet om at kvittere sin påtaleret i henhold til en fredningsdekla-
ration, tinglyst 12. juni 1972 på ejendommen, matr. nr. 12 ba Tørring
by, Tørring.

Efter fredningsdeklarationen hvor tillige Tørring Menighedsråd er
pataleberettiget, må de af deklarationen omfattede arealer ikke be-
bygges m.v. Såvidt nævnet har kunnet konstatere, er deklarationen ud-
stedt som betingelse for en tilladelse til opførelse af en svømme-
hal på arealer, der var omfattet af en deklaration, tinglyst l. marts
1956 om forbud mod bebyggelse.

tt Nævnet har korrespondere t med Vejle amt om sagen, og nævnet går her-
efter ud fra, at deklarationen ikke er oprettet som en fredningser-
stattende deklaration til sikring-af kirkeomgivelser, men en deklara-
tion, som ikke har haft andet formål end sikring af Tørring kirkegårds
udvidelse.
r1enighedsrådet har intet haft at indvende imod ~lysning af deklara-
tionen.

På denne baggrund meddeler nævnet herved for sit vedkommende tilladel-
se til, at deklarationen aflyses.

Den sene besvarelse beklages.,

P. N. V.

PoullH o,l:Pi(';-:'lJ;ll~>tc!';('tsupp . .
... :,,).,. {y~ ":'~:lLUrstYl'e1.sen
,I nr ~r~17X'2.,/\0, or-)('}2,

q.M- \ o

K· ~ (Opl •••• \.~'--.
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